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Betreft: Grolsch Weizen bier en Buzzmarketing

Geachte mevrouw Ancion-Kors,

Naar aanleiding van een persbericht dat STAP op 20 februari jl. heeft verzonden is
verwarring ontstaan over of ‘buzzmarketing’ oftewel mond-tot-mond reclame, als reclame
aan te merken valt (zie bijlage 1 voor het persbericht). De vraag die hierbij direct rijst is of
buzzmarketing zich dient te houden aan de regels van de Reclamecode voor
Alcoholhoudende Dranken (RvA).

Buzzer en Grolsch Weizen bier
Het bedrijf Buzzer wordt regelmatig door producenten van uiteenlopende producten
gevraagd om een Buzzer campagne voor hen op te zetten, waarbij een nieuw te lanceren
product in de markt moet worden gezet. Afgelopen najaar heeft Grolsch een dergelijke
Buzzer campagne laten opzetten om haar nieuwste Weizen bier te promoten. Duizend
buzzers mochten als eerste het nieuwe bier proeven en testen met hun omgeving. Tegen
een kleine vergoeding van € 4,50 kregen de buzzers een Grolsch pakket thuis gestuurd met
8 beugelflessen en enkele speciale Weizen glazen.

De bedoeling is dat de buzzers, veelal samen met mensen uit hun directe omgeving, het bier
testen. Daarna wisselen ze met mensen om zich heen ervaringen uit over het nieuwe
drankje. Hier rapporteren ze over terug aan Buzzer in zogenaamde buzzrapporten en/of op
het forum op de website.

Overwegend positieve reacties op het buzzer forum
Op de website www.buzzer.nl zijn op het bijbehorende ‘forum’ van Grolsch Weizen ruim
honderd reacties van buzzers op het nieuwe Grolsch bier te lezen. Een analyse van de
reacties wijst uit dat 100 van de 102 reacties, positief zijn over het nieuwe product. Een
voorbeeld is:

“Een vriend van mij heeft wel aan deze actie mee mogen doen,en heeft zijn bier met ons gelukkig
gedeeld dit was een lekker witbiertje met een lekkere zachte smaak. Door deze actie heb ik mezelf
aan gemeld bij buzzer en ben erg benieuwd wat voor acties er nog gaan komen en hopen dat ik dan
mag meedoen”.



Slechts 8 reacties op het forum zijn (overwegend) negatief. Van deze 8 overwegend
negatieve reacties zijn er 2 volledig negatief. De andere 6 benoemen ook positieve dingen.

Een voorbeeld van een gemengde reactie:

“Het lichtere bier vonden ze op mijn voetbalfeestje het minst, niet veel smaak. Het donkere bier beviel
beter en dat wilden ze ook zeker kopen. En de glazen want die vonden ze allemaal heel mooi. Ik geef
dit bier een 7 en vooral door het donkere bier”.

Meer voorbeelden van positieve en negatieve reacties zijn terug te vinden in bijlage 2.

Alcohol is zeer ‘buzzable’
Wat opvalt aan de reacties is dat veel mensen het bierpakket delen met hun directe
omgeving. Er wordt vaak een speciaal feestje voor georganiseerd om samen het bier te gaan
testen. Het buzzen van een alcoholhoudende drank leent zich hier bij uitstek voor omdat het
vaak gezien wordt als een ‘gezelligheidsproduct’ (ter vergelijking, als je een nieuw
scheermesje gaat buzzen, zul je niet snel een ‘scheerfeestje’ geven). Een ‘gezellig’ product
is per definitie erg ‘buzzable’. Naast bekenden uit de meer directe omgeving kunnen buzzers
ook onbekenden die ze tegenkomen aanspreken over dit nieuwe product. Ze dienen hierbij
altijd kenbaar te maken dat ze buzzer zijn. In de praktijk is echter niet te controleren of dit
ook daadwerkelijk gebeurt.

Met een ‘buzzable’ product zoals een nieuw alcoholisch drankje, bereiken de buzzers direct
veel mensen. En juist doordat het een bijzonder en nieuw product is, is de kans vrij klein dat
mensen zich er negatief over uitlaten. Dat blijkt ook uit de reacties op het forum, die bijna
uitsluitend positief zijn. En dat is natuurlijk ook het doel van de alcoholproducent, om
overwegend positieve reacties te promoten, via de gebruikers zelf.

Buzzcampagne altijd op initiatief van de alcoholproducent
Het is de producent die Buzzer de opdracht geeft voor een buzzcampagne. Het initiatief ligt
bij de adverteerder. Daardoor is het buzzen op zich al aan te merken als reclame. Een nieuw
product wordt getest en vrij gepromoot, in opdracht van de producent. Uit eigen beweging
had de consument het Dunkel Weizen bier misschien niet gekocht en dus ook niet
aangeraden aan zijn/haar familie en vrienden. Door het initiatief van de alcoholproducent
worden 1000 buzzers en hun directe omgeving blootgesteld aan alcoholreclame voor het
nieuwe product.

Buzzmarketing is alcoholreclame en dient zich te houden aan de Code
STAP gaat er vanuit dat buzzmarketing, oftewel mond-tot-mond reclame, een vorm van
alcoholreclame is, en zich daardoor dient te houden aan de regels van de Reclamecode.

Artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code omschrijft reclame als volgt:

“Reclame is: aanprijzen in het openbaar. […]. Aanprijzingen die niet in het openbaar plaatsvinden,
vallen niet onder de definitie. Aankondigingen die geen enkel aanprijzend element bevatten ook niet.
[…] In de definitie is niet opgenomen dat de aanprijzing tegen betaling moet zijn geplaatst. Meestal zal
dit wel het geval zijn, maar voor het publiek maakt het geen verschil of een reclame-uiting tegen
betaling dan wel gratis is geplaatst”.

Bij mond-tot-mond reclame wordt in het openbaar (overwegend) positieve reclame gemaakt
voor een nieuw product. Ook op het forum op www.buzzer.nl worden de aanprijzingen
openbaar gemaakt waardoor ze een breed publiek bereiken. Dat de aanprijzingen niet tegen
betaling worden gemaakt (buzzers krijgen niet betaald), doet aan de definitie van
alcoholreclame niets af. In feite krijgen de buzzers wel in natura ‘betaald’, omdat ze
(meestal) gratis nieuwe producten mogen uittesten.



Aangezien het buzzen moeilijk te controleren valt, is ook niet te toetsen of de buzzers zich
houden aan de regels van de Reclamecode. Zo gaat STAP er vanuit dat buzzmarketing zich
bijvoorbeeld dient te houden aan artikel 11 van de RvA:

Artikel 11 RvA
“Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen personen tonen jonger dan 25 jaar die
alcoholhoudende drank drinken of die tot het drinken van alcoholhoudende drank aanzetten”.

Dit zou voor buzzmarketing betekenen dat buzzers voor alcoholhoudende producten niet
jonger dan 25 jaar mogen zijn. Hier zijn echter geen (openbare) gegevens over bekend. Wel
geeft Willem Sodderland, de oprichter van Buzzer, in een brief op zijn website aan dat bij de
Grolsch Weizen campagne “de gemiddelde leeftijd 33 was en dat 85% van de Buzzers ouder
was dan 25”. Hieruit kan worden geconcludeerd dat 15% van de buzzers jonger was dan 25
jaar. Dat artikel 11 wordt geschonden blijkt ook uit een van de reacties op het Grolsch
Weizen forum:

“Ik ben "pas" 21, maar ken toch al behoorlijk wat varianten bier. Toch zal deze niet permanent in mijn
koelkast komen te staan. We hebben de acht beugels afgelopen zaterdag soldaat gemaakt. En ik en
mijn vrienden kwam toch echt tot de conclusie dat die ene beugel de man meer dan genoeg was. Ik
hou sowieso niet van Herfstbok e.d. Deze past daar volgens mij wel goed tussen, dus voor de
liefhebbers vast en zeker een aanrader. Voor mij hoeft het niet” (zie bijlage 3).

Blijkbaar worden er ook buzzers van 21 ingezet om alcoholhoudende drank te promoten.

Ook mag volgens artikel 21 van de RvA geen publiek worden bereikt dat voor meer dan 25%
uit minderjarigen bestaat. Ook hier zijn geen (openbare) cijfers van bekend. Op het moment
dat buzzers van 21 jaar worden ingezet, is de kans aanwezig dat er op een promotie feestje
van de nieuwe drank 25% of meer minderjarigen aanwezig zullen zijn.

Artikel 21 RvA
“Reclame voor alcoholhoudende drank in welke vorm dan ook, mag geen publiek bereiken dat voor
meer dan 25% bestaat uit minderjarigen. Voor reclame-uitingen, uitgezonderd die op internetsites
voorkomen, geldt als maatstaf voor het bereik het algemeen in de markt geaccepteerd
bereiksonderzoek. Voor bioscopen en evenementen gelden bezoekcijfers als maat voor het bereik.
Met uitzondering van reclame-uitingen op internetsites, rust de bewijslast ter zake van het bereik op
de adverteerder die zich daarbij moet baseren op algemeen in de markt geaccepteerde kijk- of
luistercijfers”.

STAP kan zich voorstellen dat de Dunkel variant van Weizen niet in het bijzonder
aantrekkelijk is voor jonge drinkers aangezien het een donker bier betreft. Echter, andere
alcoholhoudende producten die met behulp van Buzzer in de markt gezet worden, kunnen
een sterkere aantrekkingskracht op jongeren uitoefenen. Een voorbeeld hiervan is het zoete
Wieckse Rosé bier van Heineken.

Onderstaande quote komt uit een buzzrapport over Wieckse Rosé (zie bijlage 4 voor een
screenshot):

“De leeftijden van de proefpersonen lag tussen 16 en 55 jaar. Degene die jonger waren mochten aan
de proeverij niet mee doen en de oudjes zaten al aan de wijn en die durven geen twee drankjes door
elkaar te drinken. Ik was vooral erg benieuwd naar de reactie van de jeugd rond de 20, de echte
bierdrinkers.
Viel niet tegen, ze vonden het wel lekker. Maar toch hebben zij liever een gewoon pilsje, een Wieckse
Rosé voor tussendoor kan wel, maar niet de hele avond dus. Had volgens hen niet echt meer met bier
te maken. De wat oudere jongeren en de jeugd vanaf 16 was meer gecharmeerd. De echte jeugdigen,
de breezerdrinkers zal ik maar zeggen lieten zich de Wieckse Rosé goed smaken, komt in de buurt
van de breezer” (onderstreping STAP).



STAP vraagt de Reclame Code Commissie te kijken naar het concept buzzmarketing,
oftewel mond-tot-mond reclame, en te oordelen of de regels van de RvA op deze vorm van
reclame van toepassing zijn. Zo ja, dan vragen wij de Commissie uitspraak te doen over het
overtreden van artikel 11 van de Code, in het geval van de 21-jarige buzzer die Grolsch
Weizen heeft gepromoot onder zijn vrienden. Daarnaast is het van belang om inzicht te
krijgen in de bereikscijfers van de Weizen campagne, waaruit zou moeten blijken hoeveel %
minderjarigen door de Grolsch actie is bereikt.

Alcohol is geen gewoon product, zoals een scheermesje. De promotie ervan dient daarom te
allen tijde goed gereguleerd en gecontroleerd te worden. Buzzmarketing is een vorm van
verborgen reclame, waardoor regulering en controle ervan in sterke mate wordt beperkt, zo
niet onmogelijk wordt gemaakt.

Wij verzoeken de Reclame Code Commissie hier uitspraak over te doen.

Hoogachtend,

Ir. W.E. van Dalen,
Directeur STAP

In afschrift naar:
Buzzer
Meeuwenlaan 98-100
1021 JL Amsterdam

Bijlagen:

1. Persbericht STAP over buzz marketing, 20 februari 2008
2. Voorbeelden reacties op het Buzzlog van Grolsch Weizen Dunkel, www.buzzer.nl
3. 21-jarige buzzer over Dunkel Weizen op forum op www.buzzer.nl
4. Screenshot buzzrapport Wieckse Rosé



Bijlage 1: Persbericht STAP

PERSBERICHT
Utrecht, 20 februari 2008

Alcoholproducenten kiezen voor mond-tot-mond
(buzz) reclame

STAP: Heineken, Grolsch en Bacardi zoeken uitweg voor reclameverboden

De grote Nederlandse alcoholproducenten storten zich op een nieuwe manier van reclame
maken: mond-tot-mond reclame of buzzmarketing. Heineken, Grolsch en Bacardi gaan
zogenaamde buzzers of mystery-vrienden inzetten die jonge drinkers ervan moeten
overtuigen nieuwe drankjes uit te proberen. STAP vreest dat deze nieuwe vorm van
alcoholreclame vooral gericht zal zijn op jonge uitgaanders en pleit voor een verbod op deze
vorm van verborgen alcoholreclame. Directeur Wim van Dalen van STAP: ”Het is een
nieuwe, moeilijk controleerbare, sneaky vorm van reclamemaken die zich gemakkelijk kan
onttrekken aan elke vorm van controle en regulering. De alcoholproducenten zoeken
kennelijk een uitweg voor komende reclamebeperkingen”.

Heineken, Grolsch en Bacardi storten zich op buzzmarketing
De grote alcoholproducenten Heineken, Grolsch en Bacardi brengen met behulp van
buzzers of mystery-vrienden nieuwe reclamemethoden in de praktijk. Buzzers zijn
ingehuurde consumenten die hun ’vrienden’ ertoe moeten aanzetten nieuwe drankjes uit te
proberen.
Heineken heeft een buzz-campagne opgezet voor Wieckse Rosé, een nieuw drankje voor
jonge vrouwen. Grolsch heeft haar nieuwe Dunkel Weizen bier ’laten buzzen’.
Bacardi heeft een andere buzz-variant uitgeprobeerd: zij heeft het mediabedrijf Icemedia
ingezet om met behulp van buzzers haar muziekevenement Batbeats onder de aandacht te
brengen. De onderzoekers van deze actie delen trots mee dat bijna 5.000 mensen aangaven
in de toekomst opnieuw door Bacardi te willen worden benaderd voor aanbiedingen en
informatie.

STAP: Alcoholreclame via mond-tot-mond praatjes is oncontroleerbaar

In lijn met de Reclamecode voor Alcoholhoudende Drank mogen mystery-vrienden of
buzzers niet jonger dan 25 jaar zijn. Ook mogen alleen volwassenen op deze persoonlijke
manier worden aangesproken. Directeur Wim van Dalen van STAP: ”Alcoholreclame door
middel van de inzet van buzzers onttrekt zich aan elke vorm van controle en dient daarom
verboden te worden. Het roept herinneringen op aan de agressieve tabaksreclame waarbij
passanten door jongeren sigaretten kregen aangereikt. Deze reclamemakers waren echter
herkenbaar terwijl de alcoholbuzzers geen logo van Heineken of Grolsch op hun jasje
dragen”.



De inzet van Buzzers is populair onder reclamemakers
In Nederland bestaat al sinds 2005 het bureau Buzzer. Buzzer heeft inmiddels 30.000
zogenaamde ’buzzers’ in dienst. Deze buzzers ontvangen het ’te buzzen’ product (meestal)
gratis en het is de bedoeling dat ze daarna hun productervaringen uitwisselen met hun
directe omgeving. Het bureau Buzzer benadrukt dat het van belang is dat buzzen op een
open en transparante manier gebeurt. De ontvanger moet wel weten dat hij ’gebuzzed’
wordt. Het is voor het eerst dat nu ook de grote alcoholproducenten van deze vorm van
reclame gebruik gaan maken.
Wim van Dalen: ”Alcoholproducenten maken zich zorgen over komende reclamebeperkingen
voor alcohol zoals ook bij tabak is gebeurd en proberen om daarom graag nieuwe vormen
van reclame uit die moeilijk controleerbaar zijn”.

Alcoholreclame in Nederland wordt wettelijk beperkt
Afgelopen week is het Kabinet akkoord gegaan met de nieuwe Mediawet waarin een in het
regeeraccoord afgesproken alcoholreclamebeperking is opgenomen. Het wetsvoorstel is op
voorstel van minister Plasterk voorgelegd aan de Tweede Kamer. Binnenkort zal
alcoholreclame op radio en tv tot 21.00 uur ’s avonds wettelijk verboden zijn.

Bronnen:

1. Adformatie 4, 24 januari 2008.
2. www.buzzer.nl

Voor meer informatie:
STAP (Stichting Alcoholpreventie)
Dhr. ir. W.E. van Dalen, directeur
Mw. dr. E. van den Wildenberg, coördinator Monitoring Alcoholmarketing
T 030-6565041
E info@stap.nl
I www.stap.nl



Bijlage 2: Buzzlog Grolsch Weizen Dunkel, www.buzzer.nl

http://www.buzzer.nl/buzzlog/weblog_item.php?id=173, geprint op 20 februari 2008

Totaal 102 reacties

Aantal positieve geluiden: 100
Voorbeelden:

 Heb zoveel verschillende biertjes op, maar dit gevoel van genieten had nog geen één
biersoort bij mij los gehaald. Dit Weizen bier heb ik aangeraden bij mijn vrienden waarmee ik
kerst 2006 heb gevierd. Ook de vrienden die niet mee waren maar wel van een heerlijk
speciaal biertje houden, heb ik gesproken. Velen zeiden dat ze het ook wilde proberen.

 8 beugels, glazen en viltjes. Dat is een avond Buzzen met vijf sterren. Allebei lekke.
Aanrader!!!

 Het bier is allang op, maar kan het echt niet aanvullen in de supermarkt. Waar oh waar kan ik
het vinden in Rotterdam?? Ik moet binnenkort mijn housewarming organiseren en wilde daar
eens flink uitpakken, maar ja, ik kan het dus niet vinden.

 Ik heb mijn pakket inmiddels ontvangen en met een aantal vrienden en familieleden soldaat
gemaakt! Geinig hoor, bier dat je moet rollen voordat het jou laat rollen. :-) Lekker smaakvol
bier, mooie schuimkraag, goed drinkbaar glas, wat wil een buzzer/bierdrinker nog meer?

 een vriend van mij heeft wel aan deze actie mee mogen doen,en heeft zijn bier met ons
gelukkig gedeeld dit was een lekker witbiertje met een lekkere zachte smaak. Door deze actie
heb ik mezelf aan gemeld bij buzzer en ben erg benieuwd wat voor acties er nog gaan komen
en hopen dat ik dan mag meedoen.

 Ik vind het een heerlijk biertje. Ook mijn hele schoonfamilie en al mijn buren zijn inmiddels
gebuzzed. Wat mij opviel is dat vrouwen de Weizen donker een lekker bier vinden.

Aantal negatieve geluiden: 8
(6 van de 8 lieten naast een negatief geluid ook een positief geluid horen)
Voorbeelden:

 Helaas vonden mijn vrienden en ik zelf de Dunkel niet echt een topper maar de licht variant
wel (aanrader). De Dunkel heeft mijn vriendin verwerkt in het beslag voor wafels en moet
zeggen die smaakte super mede dankzij het bier, dus mensen voor bijvoorbeeld wafels
bakken vinden wij de Dunkel een aanrader!

 Donker biertje was iets te zwaar voor mij. Komt ook omdat ik niet vaak bier drink Die andere
was erg lekker.

 Leuke Buzzzz actie, helaas niet mijn bier. Ook mijn test panel was niet onder de indruk,
sterker nog... (klik maar eens op onderstaande link). Kraken dus die Dunkel...

 Het lichtere bier vonden ze op mijn voetbalfeestje het minst, niet veel smaak.
Het donkere Bier beviel beter en dat wilde ze ook zeker kopen. en de glazen want die vonden
ze allemaal heel mooi. ik geeft dit bier een 7 en vooral door het donkere bier.

 Ik ben "pas" 21, maar ken toch al behoorlijk wat varianten bier. Toch zal deze niet permanent
in mijn koelkast komen te staan. We hebben de acht beugels afgelopen zaterdag soldaat
gemaakt. En ik en mijn vrienden kwam toch echt tot de conclusie dat die ene beugel de man
meer dan genoeg was. Ik hou sowieso niet van Herfstbok e.d. Deze past daar volgens mij wel
goed tussen, dus voor de liefhebbers vast en zeker een aanrader. Voor mij hoeft het niet.

 Mooi pakket dat wel maar de smaak viel ons tegen helaas. Het mist iets. Smaken verschillen
gelukkig, heb de Dunkel nog niet geproefd misschien is die wel beter.



Bijlage 3: 21-jarige buzzer over Dunkel Weizen op forum op www.buzzer.nl



Bijlage 4: Buzzrapport over Wieckse Rosé


